
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས། 

སྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༡༦ ྱིན་བར། 

  

 ༡༽  ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་དང་ཁ་ན་ཉའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིརྱིག་

གནས་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་གྱིས་ཀྱིས་མམ་དུ་གཙོ་སྒྲུབ་གནང་བའྱི“༢༠༡༤ ལོའ་ིཁ་ན་ཉའྱི་བོད་ལོངས་རྱིག་

གནས་གཟའ་འཁོར ”ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ྱིན་ནས་ཚེས་༡༥ ྱིན་བར་ཁ་ན་ཉའྱི་ཝེན་ཁོ་ཝུར(Vancouver 温哥

华) གོང་ཁྱེར་དང་ཉོ་རོན་ཉོ（Toronto 多伦多）གོང་ཁྱེར་སོགས་སུ་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་ཀྲུང་གོའ་ི

སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཁ་ན་ཉར་སེལ་བའྱི་བོད་ལོངས་རྱིག་གནས་གཟའ་འཁོར་ཐེངས་གྱིས་པ་རེད། ངོ་སོད་བྱས་

དོན་ལྟར་ན། རྱིག་གནས་གཟའ་འཁོར་རྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་དང་། ཐང་ག་དང་གོག་བརྙན་

འགེམས་སོན། ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ་ཕན་ཚུན་དགོངས་འཆར་བརེ་རེས་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སོ་བཀོད་སྱིག་བྱས། བོད་

ལོངས་རྱིག་གནས་གཟའ་འཁོར་བྱེད་སོའ་ིའཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རང་སོང་ལོངས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་པ་རོ་རེ་ཚེ་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་སོའ་ིཐོག་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ནྱི་ཀྲུང་ཧྭ་རྱིག་གནས་དང་འཛམ་

གྱིང་རྱིག་གནས་བང་མཛོད་ཁོད་ཀྱི་མུ་ཏྱིག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས། ཁ་ན་ཉའྱི་ལས་རྱིགས་སོ་སོའ་ིམང་ཚོགས་ཚོས་

ཐེངས་འདྱིའྱི་བྱེད་སོ་བརྒྱུད་དེ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ལ་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱུས་མངའ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཅེས་

བཤད། 

     བོད་ལོངས་རྱིག་གནའ་གཟའ་འཁོར་ནྱི་བོད་ལོངས་བརོད་བྱ་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་རྱིག་གནས་བྱེད་སོ་གལ་

ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ༢༠༠༡ ལོ་ནས་བཟུང་སྔ་རེས་སུ་ཨོ་སྱི་ཁྲུ་ལྱི་ཡ་དང་། ནེའུ་ཙི་ལན། ཁ་ན་ཉ། པེར་ཀེམ། ཐེ་

ལན། ཨྱི་ཉ་ལྱི། ཏེན་མག  ཨོ་སྱི་ཁྲུ་རྱི་ཡ། ཨུ་རུ་སུ། སྱི་ཕེན། ཕོ་ལན། ཀྲུང་གོའ་ིཧོང་ཀོང་སོགས་སུ་སེལ་བ་

རེད། ཅེས་བརོད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ྱིན༽ 

  



 ༢༽ ེ་ཆར“ཀྲུང་གོའ་ིཕུགས་འདུན་འཚོལ་བ། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ྱི་འོད”ཅེས་པའྱི་ཀན་སུའུ་དང་

ྱིང་ཞ། མཚོ་སྔོན་བཅས་ཞྱིང་ཆེན་དང་རང་སོང་ལོངས་གསུམ་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་མཛེས་

རྱིས་བརྩམས་ཆོས་མམ་འབེལ་འགེམས་སོན་ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་ལན་ཀོའུ་གོང་ཁྱེར་དུ་བཤམས་པ་

དང་། ཞྱིང་ཆེན་དང་རང་སོང་ལོངས་གསུམ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་པས་གསར་རྩོམ་གནང་བའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མང་

ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་མཚོན་པའྱི་བརྩམས་ཆོས་ ༢༤༠ ལྷག་ཙམ་གཟྱིགས་མོ་བའྱི་སན་ལམ་དུ་ཕུལ་བ་རེད། རྒྱུས་

ལོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན། མཛེས་རྱིས་བརྩམས་ཆོས་འདྱི་དག་ ༢༠༡༥ ལོར་ྱིང་ཞ་རང་སོང་ལོངས་དང་། མཚོ་སྔོན་

ཞྱིང་ཆེན། པེ་ཅྱིན་གོང་ཁྱེར་བཅས་སུ་ཡང་འགེམས་སོན་བྱ་རྒྱུ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་

ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ྱིན༽ 

  

༣༽ ༢༠༡༤ ལོའ་ིསྱི་ཟླ་ ༦ ནས་ཟླ་ ༩ བར། ཀྲུང་གོའ་ིསྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཁང་གྱི་གནའ་རྫས་རོག་ཞྱིབ་

ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་དང་བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོབ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱིས་ནས་མམ་འབེལ་

གྱིས་བོད་ལོངས་མངའ་རྱིས་གང་ཆེན་ཁ་འབབ་ཀྱི་སོད་རྒྱུད་དུ་གནའ་རྫས་རོ་འཚོལ་གྱི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་

སྐབས། ཞང་ཞུང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་བང་སོ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་གྱིས་ནས་ས་དུར་གཅྱིག་དང་དོང་དུར་ལྔ་རྙེད་

ཅྱིང་། དེའྱི་ནང་དུ་ཤྱིང་གྱི་དུར་སམ་དང་གསེར་གྱི་ཞལ་འབག ཟངས་དང་ལྕགས། ཤྱིང་གྱི་ཡོ་ཆས་སོགས་

བཏོན་པ་མ་ཟད། དོང་དུར་ལྔ་ལས་གྲུ་བཞྱི་ནར་མོའ་ིདུར་སམ་དང་། རྫ་མ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས། ར་དང་ལུག་

སོགས་སོག་ཆགས་ཀྱི་རུས་པ་མང་པོ། མྱི་རུས་ཆ་ཚང་དང་གཤྱིན་རྫས་མང་པོ་བཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤྱིང་གྱི་

སོ་མང་དང་ཟངས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཡུ་བ་ཅན། པང་གཅལ་ཚོན་རྱིས་ཅན། ཁལ་འཐག་ཡོ་ཆས། རྫ་མ་ཚོན་རྱིས་

ཅན། མཆོང་སོགས་མང་པོ་ལག་སོན་བྱུང་བས། དེས་ཞང་ཞུང་རྱིག་གནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཐད་དཔྱད་གཞྱི་གལ་

ཆེན་འདོན་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་

ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ྱིན༽ 

  

༤༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི《དུས་ཡུན་འབྱིང་རྱིང་གྱི་ལྕགས་ལམ་དྲ་བའྱི་འཆར་འགོད》ཁོད་ཡུན་ནན་ཞྱིང་

ཆེན་དང་བོད་རང་ལོངས་ཀྱི་ལྕགས་ལམ་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཏེ་ས་ཐམ(丽江)དང་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་བར་གྱི་

ལྕགས་ལམ་དེ་ེ་ཆར་དངོས་སུ་བསྐྲུན་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།ས་ཐམ་ནས་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་དེ་



ལྷོ་ཕོགས་ཏ་ལྱི་ལྕགས་ལམ་ས་ཐམ་བབས་ཚུགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བྱང་ཕོགས་སུ་འབྱི་ཆུ་བརྒལ་ཏེ། རྒྱལ་

ཐང་དང་རྒྱལ་ཐང་ཆུང་བ་ནས་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་བརྒྱུད་པ་བཅས་སྱིའྱི་རྱིང་ཚད་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ ༡༣༩ ཟྱིན་པ་

དང་། འཛུགས་སྐྲུན་ཚད་གཞྱི་ནྱི་ I རྱིམ་པའྱི་ལམ་ཐྱིག་ཁེར་རྐྱང་གྱི་ལྕགས་ལམ་ཡྱིན་པ། ཆུ་ཚོད་རེའྱི་མྱུར་

ཚད་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ ༡༢༠ ཇུས་འགོད་བྱས་པ། ཇུས་འགོད་རགས་རྩྱིས་སྱི་འབོར་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༠༣.༡༩ ཟྱིན་

པ། བསྐྲུན་ཡུལ་ལོ་ ༦ ཡྱིན་པ་བཅས་རེད། ལམ་ཧྱིལ་པོར་ས་ཐམ་དང་། ལ་ཧྱི་ཧའེ། སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་སོགས་

བབས་ཚུགས་ ༡༣ བཟོ་འཆར་རེད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ྱིན༽ 

  

༥༽ ེ་ཆར་བོད་ལོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་དེ་གོང་ཁྱེར་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་མཆན་

འགོད་བཀའ་ལན་ཐོབ་པས། མྱིག་སྔར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཁོངས་སུ་ས་ཁུལ་རྱིམ་པའྱི་གོང་ཁྱེར་ ༣ ཡོད་པ་

རེད། ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ནྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ（གོང་ཁྱེར）བདུན་གྱི་གས་ཤྱིག་

ཡྱིན་པ་དང་བོད་ལོངས་སུ་ཡོང་སའྱི་ཤར་སོ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་དང་སྱི་ཁོན་ཞྱིང་

ཆེན། མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན། ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་བཅས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་འགག་སོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁོན་བོད་

གཞུང་ལམ་དང་ཡུན་བོད་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ“ཇ་རའྱི་གནའ་ལམ”གྱི་

གནད་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཀང་རེད། 

      ངོ་སོད་བྱས་པར་གཞྱིགས་ན། ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་སོན་གངས་གཙོ་བོ་ཚང་མ་ས་ཁུལ་རྱིམ་པའྱི་གོང་

ཁེྱར་འཛུགས་པའྱི་ཚད་གཞྱི་དང་མཐུན་ཡོད། ༢༠༡༡ ལོར་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་རྒྱ་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་གྲུ་བཞྱི་ཁྱི་ 

༡༠.༨༧ ཟྱིན་པ་དང་། སྱིའྱི་མྱི་འབོར་ཁྱི་ ༧༡.༥༣ ཟྱིན་པ་དེའྱི་ནང་ཞྱིང་ལས་མྱིན་པའྱི་མྱི་འབོར་ཁྱི་ ༢༥.༡ ཡོད་

པ་དང་། ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ནང་ཐོན་སེད་རྱིན་ཐང་བསོམས་འབོར་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༧༥.༤ ཟྱིན་ཡོད། སྱིད་འཛིན་

ཀུང་ཧྲུའུ་གནས་སའྱི་ཆབ་མདོ་རྫོང་གྱི་ས་རྒྱ་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་གྲུ་བཞྱི ༡༠༦༥༢ ཟྱིན་པ་དང་། མྱི་འབོར་བསོམས་

འབོར་ཁྱི་ ༢༡.༡༩ ཟྱིན་པ་དེའྱི་ནང་གནས་སོད་མྱི་འབོར་ཁྱི་ ༤.༨༦ དང་། ཞྱིང་ལས་མྱི་འབོར་ཁྱི་ ༣.༤  ཞྱིང་

ལས་མྱིན་པའྱི་མྱི་འབོར་ཁྱི་ ༡༢.༩༣ བཅས་འདུག་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་

ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ྱིན༽ 

  



༦༽ ེ་ཆར་ཀྲུང་དབྱང་སྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བཤེར་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐོར་གཟྱིགས་ཚོགས་ཆུང་ཨང་དྲུག་པའྱི་

ཚོགས་གཙོ་ཡེ་ཏུང་སུང་གྱིས་སའྱི་གོ་ལ་སྐོར་བའྱི་སྐབས་ཐོན་དྲ་བ་སོགས་སུ། བོད་ནང་ལས་བྱེད་པ་མང་བོ་

ཞྱིག་ལངས་ཕོགས་བརན་པོ་མེད་པ་མ་ཟད། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་གང་མང་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་

གནད་དོན་ཚབས་ཆེན་ཡོད་པས། འབེལ་ཡོད་འགོ་ཁྱིད་ཀྱིས་བོད་ནྱི་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གཏོང་མཁན་ལ་རྡུང་

རེག་དང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་རྩ་མེད་བཏང་སེ་བོད་ཁུལ་བརན་ལྷྱིང་དང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བ་བྱ་

དགོས།ཞེས་བཤད། དེ་བཞྱིན་ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༥ ྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཁྱིན་ཆོན་ཀུའོ་

ཡྱིས། ང་ཚོས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུར་སྔར་ལས་ལྷག་པར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ཏཱ་ལའྱི་

བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་ཏཱ་ལའྱི་རུ་ཚོགས་ལ་རེ་སྒུག་དད་གུས་དང་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་

ལས་བྱེད་པ་དག་ལ་ཁྱིམས་ལྟར་རྡུང་རེག་ཚ་ནན་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། སའྱི་

གོ་ལ་སོྐར་བའྱི་སྐབས་ཐོན་དྲ་བ་དང་བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་བཅས་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ྱིན༽   

  

༧༽ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་བོད་སན་འཕེལ་

རྒྱས་ཚོགས་ཆེན་ལྷ་སར་གཟབ་རྒྱས་ངང་འཚོགས་ཤྱིང་། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་རྨང་གཞྱི་བརན་གཏོང་དང་ཁྱབ་

གདལ་ལ་མཐོང་ཆེན། ཐོན་ལས་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་བ་དང་དམངས་འཚོར་ཕན་པ། ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་

ཤུགས་སྣོན་དང་གསར་གཏོད་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཤུགས་བརྒྱབ་སེ་བསམ་ཕོགས་ཆེན་པོ་

དང་། འཐབ་ཇུས་ཆེན་པོ། ཆོད་སེམས་ཆེན་པོ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་བོད་སན་བྱ་

གཞག་མཆོང་སོད་ལྟ་བུའྱི་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཁོྱན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་

བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ྱིན༽ 

  

༨༽ བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ལམ་སོལ་སྐོར་གྱི་འགེམས་སོན་དང“བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་

སྤྲུལ་སྐུའྱི་ལམ་སོལ”ཞེས་པའྱི་དངོས་མཚོན་གོག་བརྙན་ཕབ་འགོ་རྩོམ་པའྱི་མཛད་སོ་ཚེས་ ༦ ྱིན་པེ་ཅྱིང་

ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་བོད་ལོངས་རྱིག་གནས་བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་འཚོགས་པ་

རེད། སྐབས་བཅུ་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀང་

གཞོན་པའམ་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལོངས་རྱིག་གནས་སྲུང་སོང་དང་འཕེལ་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ཚོགས་



གཙོ་རག་སྱིས་མཛད་སོར་ཞུགས། 

     བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ལམ་སོལ་ནྱི་དུས་རབས་ ༡༣ པའྱི་ནང་བྱུང་བ་དང་། ལོ་ངོ་ ༧༠༠ ཡྱི་ལོ་

རྒྱུས་འཕེལ་རྱིམ་ཁོད་ལམ་སོལ་འདྱི་འཐུས་སོ་ཚང་བའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ༢༠༠༧ ལོར་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་

ཁྱབ་ཁང་གྱིས《བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ལམ་སོལ་དོ་དམ་བྱ་ཐབས》ཁྱབ་བསགས་བྱས་ཏེ་སྤྲུལ་

སྐུའྱི་ལམ་སོལ་གྱི་རྩ་དོན་དང་། ཆ་རྐྱེན། ཞྱིབ་བཤེར་ཆོག་མཆན་འགོད་པའྱི་གོ་རྱིམ་སོགས་གཏན་འཁེལ་

གསལ་པོ་བྱས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་རང་རྒྱལ་གྱིས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ལམ་སོལ་ལ་དོ་དམ་བྱེད་ཚུལ་ཁྱིམས་ལུགས་ཅན་

གྱི་ལམ་དུ་སོད་ཡོད་པ་མཚོན་ཡོད་ཅེས་དང་། འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣས་ངོ་སོད་ལྟར་ན“བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་

སྤྲུལ་སྐུའྱི་ལམ་སོལ”ཞེས་པའྱི་དངོས་མཚོན་གོག་བརྙན་དེ་སང་ལོའ་ིཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་གཟྱིགས་མོ་བ་རྣམས་ཀྱི་

སན་ལམ་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ྱིན༽ 

  

༩༽ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ྱིན་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་དང་ཁ་ན་ཉའྱི་ཀྲུང་

གོའ་ིརྱིག་གནས་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་གྱིས་ཀྱིས་མམ་དུ་གཙོ་སྒྲུབ་གནང་བའྱི ༢༠༡༤ ལོའ་ིཁ་ན་ཉའྱི་ཀྲུང་གོའ་ི

བོད་ལོངས་རྱིག་གནས་གཟའ་འཁོར་ཁ་ན་ཉའྱི་ཝེན་ཁོ་ཝུར་གོང་ཁྱེར་དུ་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་། འགོ་ཚུགས་མཛད་

སོའ་ིཐོག་བོད་འབེལ་དངོས་མཚོན་གོག་བརྙན༼མཐའ་གནས་གསུམ་པ༽དེ་གའྱི་གཟྱིགས་མོ་བ་རྣམས་ལ་

བསན་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 

  

༡༠༽  ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་འཕོད་བསེན་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གྱིས་འཚོགས་པའྱི་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསགས་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག བོད་རང་སོང་ལོངས་སུ“ཕྲུག་གྱིས”

ཀྱི་སྱིད་ཇུས་དངོས་སུ་ལག་བསར་བྱས་པ་རེད། 《བོད་རང་སོང་ལོངས“ཕྲུ་གུ་གྱིས”ཀྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་

བསར་ཇུས་གཞྱི》ཞེས་པའྱི་ནང་། 《སེ་གསོའ་ིསྱིད་ཇུས་ལེགས་སྱིག་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་གྱི་

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བསམ་འཆར》མ་བཏོན་གོང་། བཟའ་ཚང་ཕོགས་གཅྱིག་

བུ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟའ་ཚོས་སྱིག་འགལ་ངང་ཕྲུ་གུ་གྱིས་པ་སེས་རྱིགས་ལ《བོད་རང་སོང་ལོངས་

འཆར་ལྡན་བུ་བཙའྱི་གནས་སྐབས་ལག་བསར་གྱི་དོ་དམ་བྱ་ཐབས(ཚོད་ལྟའྱི་ལག་བསར) 》 ལ་གཞྱིགས་

ནས་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཐག་གཅོད་བྱས་རྱིགས་དེ་སྔའྱི་ཐག་གཅོད་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན་པ་



རེད། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་གྱི་རེས་ནས་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གོང་བར་བཟའ་ཚོ་གྱིས་

ནས་ཕོགས་གཅྱིག་བུ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟའ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་གྱིས་པ་སེས་རྱིགས་དང་ཞྱིབ་དཔྱད་བྱས་པ་

བརྒྱུད། ཆ་རྐྱེན་དང་འཚམ་རྱིགས་ལ་འབེལ་ཡོད་འགོ་ལུགས་གསབ་གེར་བྱེད་དགོས་པ་བསན་ཡོད། དེ་མྱིན་

ད་དུང་ཕྲུ་གུ་གྱིས་པ་སེ་རྒྱུའྱི་རེ་ཞུ་འདོན་མཁན་ཁེར་སེས་བཟའ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་རང་ངམ་ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་

གཅྱིག་རང་ཕ་མའྱི་བྱ་དགའྱི་གཟྱིགས་སོང་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཐད《སླར་ཡང་ཕྲུ་གུ་

གཅྱིག་སེ་ཆོག་པའྱི་སེ་གསོའ་ིལག་ཁེྱར》 ལེན་པའྱི་ྱིན་དེ་ནས་བཟུང་བྱ་དགའ་དང་གཟྱིགས་སོང་ཐོབ་ཐང་

མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་སྔ་བླངས་པའྱི་དངུལ་རྣམས་ཕྱིར་སློག་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ྱིན༽ 

  

༡༡༽ ཀྲུང་གོའ་ིགནམ་གྲུ་ཐང་རྣམས་ལས་རྒྱུག་ལམ་རྱིང་ཤོས་དེ་བོད་ལོངས་ཆབ་མདོ་སང་མདའ་

དམངས་སོད་གནམ་ཐང་གྱི་རྒྱུག་ལམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མྱིག་སྔར་རྒྱུག་ལམ་ལམ་ཐྱིག་གྱིས་པ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལག་

བསར་ལས་གཞྱི་རྣམ་གངས་སེལ་ཏེ་སང་མདའ་གནམ་ཐང་རྒྱ་སེད་བྱེད་པར་ག་སྱིག་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སང་

ཡྱིན། ཆབ་མདོ་སང་མདའ་གནམ་ཐང་ནྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོ་ངོས་ལས་སྱི་ཉ་ ༤༣༠༠ མཚམས་སུ་གནས་ཡོད་པ་

དང་། ད་ཡོད་ཀྱི་རྒྱུག་ལམ་ལམ་ཐྱིག་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཚད་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༥ ཡྱིན་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ས་

བབ་མཐོ་ཤོས་དང་ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱུག་ལམ་རྱིང་ཤོས་ཀྱི་དམངས་སོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན ༼གཞྱིས་རྩེ་ཞྱི་བདེ་གནམ་

ཐང་གྱི་རྒྱུག་ལམ་རྱིང་ཚད་ཀང་སེྐ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༥ ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་སྒྱུར་པས༽ མྱིག་སྔར་སང་མདའ་གནམ་ཐང་ནས་ལྷ་ས་དང་

ཆབ་མདོའ་ིབར་དང་། ཆབ་མདོ་ནས་ཁྲུང་ཆྱིན་བར།ཆབ་མདོ་ནས་ཁྱིན་ཏུའུ་སོགས་ཀྱི་བར་ཕར་འགོ་ཚུར་ལོག་

གྱི་མཁའ་ལམ་ཕེ་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་སྔོན་རྩྱིས་ལྟར་ན་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་

རྒྱུ། མཁའ་སོད་འགྱིམ་འགྲུལ་གྱི་ནུས་པ་གོང་དུ་སེལ་ཆེད་དང་། བོད་དུ་འགོ་འོང་བྱེད་མཁན་གྱི་འགྲུལ་སོད་

པ་རྣམས་ལ་འགྱིམ་འགྲུལ་སབས་བདེ་ཞྱིག་མཁོ་སོད་བྱས་ཏེ་ཡུལ་སྐོར་སོ་གསེང་ལས་རྱིགས་བཅས་ལ་སྐུལ་སེལ་

བྱེད་ཆེད། ཆབ་མདོ་སང་མདའ་གནམ་ཐང་ཙམ་མ་ཟད། ད་དུང་ལྷ་སའྱི་གོང་དཀར་གནམ་ཐང་དང་ྱིང་ཁྱིའྱི་

སན་གྱིང་གནམ་ཐང་བཅས་ལའང་རྒྱ་སེད་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ྱིན༽ 

  



༡༢༽  ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ྱིན་ཀྲུང་གོའ་ིAPECའཕེལ་རྒྱས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབེལ་ཡོད་སེ་

ཁག་དང་མམ་འབེལ་བྱས་ནས་གེར་བའྱི ༢༠༡༤ ལོའ ི“APECཀྲུང་གོའ་ིྱིན་མ”ོཞེས་པའྱི་དབུ་གཙོའྱི་

གེང་སེགས་པེ་ཅྱིང་གོང་ཁྱེར་དུ་སེལ་ཞྱིང་། ཨོ་སྱི་ཁྲུ་ལྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཙུང་ལྱི་ཟུར་པ་པའོ་པོ་ཧོ་ཁེ་དང་། ཁ་ན་

ཉ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁལ་དོན་ནམ་ཁྱིམས་འཛིན་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་མ་ཏྱིང་ཁོ་ཞུང་ལ་སོགས་པའྱི་སྐུ་མགོན་གེང་

སེགས་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་གཞུང་ཕོགས་དང་། ཐོན་ལས། སློབ་གསོའ་ིལས་རྱིགས་བཅས་

ཀྱི་འཐུས་མྱི་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡང་གེང་སེགས་ལ་ཞུགས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་

ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ྱིན༽ 

  

༡༣༽   ༢༠༡༤ ལོའ་ིཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞྱི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་མོ་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་མམ་ལས་རྩ་འཛུགས་

ཀྱི་བཟོ་ཚོང་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་དབུ་ཚོགས་ཚེས་ ༩ ྱིན་པེ་ཅྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གོས་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོགས་པ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་འགོ་ཚུགས་མཛད་སོར་ཞུགས་པ་དང་འབེལ《རྒྱུན་བསྱིང་འཕེལ་རྒྱས་

དོན་གེར་བྱས་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞྱི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་མོ་ཁུལ་གྱི་ཕུགས་འདུན་ཐུན་མོང་ཐོག་མངོན་འགྱུར་ཡོང་

བ་བྱེད་དགོས》ཞེས་འགོ་བརོད་དུ་འཁོད་པའྱི་གཙོ་དོན་གཏམ་བཤད་གནང་ཞྱིང་། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་དེང་

སྐབས་ཀྲུང་གོའ་ིདཔལ་འབྱོར་ལ་རྣམ་པ་གསར་པ་ཐོན་ཏེ་ཀྲུང་གོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་གསར་པ་ཡོང་རྒྱུ་

རེད། ང་ཚོས་བློ་བརན་འགྱུར་མེད་ངང་སྒྱུར་བཅོས་བྱ་གཞག་གཏྱིང་ཟབ་ཕོགས་སུ་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཀྲུང་

གོའ་ིའཕེལ་རྒྱས་ལས་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞྱི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་མོ་ཁུལ་དང་འཛམ་གྱིང་ལ་གོ་སྐབས་དང་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་

ཐོབ་རྒྱུ་རེད། ཀྲུང་གོས་ས་ཁུལ་འདྱི་གའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མམ་དུ་ལག་གདང་སེལ་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞྱི་

བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་མོ་ཁུལ་གྱི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་ཕུགས་འདུན་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་ནན་

བཤད་གནང་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽ 

                            

༡༤༽ ལྷ་ྱིང་ལྕགས་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ས“ེཕུག་ལམ་གྱིས་དང་ཟམ་པ་གཅྱིག”ཡྱིན་པའྱི་བསམ་

གྲུབ་གྱིང་ཕུག་ལམ་དང་ས་ཡུལ་ཕུག་ལམ། ས་ཡུལ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིལམ་ཐྱིག་གསུམ་གྱི་ཟམ་ཆེན་ཟླ་ ༡༢ 

པའྱི་ཟླ་དཀྱིལ་དུ་ལས་འགོ་ཚུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་ཐོག་ནས་ཁོན་བོད་ལྕགས་ལམ་ལྷ་ྱིང་ལྕགས་ལམ་དངོས་

སུ་སྐྲུན་འགོ་ཚུགས་པ་མཚོན་ཡོད། ༢༠༡༥ ལོའ་ིལོ་སོད་དུ་ལྷ་ྱིང་ལྕགས་ལམ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་



སགས་བོད་ཤར་ལྷོའ་ིས་ཁུལ་དུ་ལྕགས་ལམ་མེད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་མཇུག་འགྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད་ཅེས་དང་། ལྷ་ྱིང་

ལྕགས་ལམ་ནྱི་ཁོན་བོད་ལྕགས་ལམ་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ནུབ་རྒྱུད་ཐོན་འབྱེད་ཆེ་མོའ་ིགཙོ་

གནད་རྣམ་གངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གྱིས་པའྱི”འཆར་འགོད་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་རང་བཞྱིན་གྱི་

ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་རེད། ལྕགས་ལམ་གྱི་སྱིའྱི་རྱིང་ཚད་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༤༠༢ ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་

ཨུ་ལྷན་གྱིས་རྩྱིས་བཤེར་རྣམ་གངས་ལ་ཁོྱན་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༣༨༡±༡༢ གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྕགས་ལམ་དེ་ལྷ་ས་

བབས་ཚུགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལྷ་གཞྱིས་ལྕགས་ལམ་གྱི་ཤེལ་གོང་བབས་ཚུགས་ནས་ཐོན་ནས་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་

གོང་དཀར་དང་། ག་ནང་། སྣེ་གདོང་། ཟངས་རྱི། རྒྱ་ཚ། སྣང་རྫོང་། སན་གྱིང་བཅས་བརྒྱུད་ྱིང་ཁྱིར་འབྱོར་

རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། ལྷ་ྱིང་ལྕགས་ལམ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་རེས་ཁོན་བོད་ལྕགས་ལམ་དང་ཡུན་བོད་ལྕགས་ལམ་

འབེལ་མཐུད་ཐུབ་རྒྱུར་རྨང་གཞྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདྱིང་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་

གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ྱིན༽ 

  

༡༥༽ ེ་དུས་རྱིག་དངོས་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པས་དཔྱད་འདེམས་ནན་ཏན་བྱས་པ་བརྒྱུད། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་བཞུགས་གནས་བོད་ལོངས་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ་དགོན་སྐབས་དང་པོའ“ིརྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོང་ལས་གཞྱི་བཅུའྱི”ནང་བདམས་པ་རེད། སྐབས་དང་པོའ（ི༢༠༡༣ ལོའ་ིལོ་

འཁོར） “རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོང་ལས་གཞྱི་བཅུའྱི”དཔྱད་འདེམས་ལས་དོན་དེ་རྒྱལ་ཁབ་

རྱིག་དངོས་ཅུས་ཀྱིས་མཛུབ་ཁྱིད་དང་ཀྲུང་གོའ་ིགནའ་ཤུལ་སྲུང་སོང་མཐུན་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ཚན་པས་གཙོ་

གེར་བྱས་པ་རེད།  བཀྱིས་ལྷུན་པོ་དགོན་ནྱི་སྱི་ལོ་ ༡༤༤༧ ལོར་ཕག་བཏབ་པ་དང་སྱི་ལོ་ ༡༧༡༣ ལོར་པཎ་

ཆེན་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་བཞུགས་གནས་སུ་གྱུར་ཞྱིང་། སྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་བཀྱིས་ལྷུན་པོ་དགོན་དེ་

རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོང་ཚན་པའྱི་ནང་བཅུག་པ་རེད། ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁངུས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ྱིན༽ 

  

༡༦༽  བོད་ལོངས་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཁང་དང་བཀས་ལྷུན་དགོན་གྱིས་ཐུན་མོང་ཐོག་མམ་ལས་བྱས་

པ་དང་རྣམ་སས་ཚོགས་པས་མ་དངུལ་བཏང་བའྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེ་གས《པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་

ཐར》（བོད་ཡྱིག་པར་མ）དེ་རྩོམ་སྱིག་ཨུ་ལྷན་གྱིས་དུས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྩོམ་སྱིག་བྱས་རེས་ཟླ་ 



༡༡ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་ལྷ་སར་རྱིམ་སེལ་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་པར་ཕུད་འགེམས་སེལ་མཛད་སོ་གེར་ཡོད། དེབ་ ༡༢ 

དང་ཡྱིག་འབྲུ་ཁྱི་ ༣༨༠ ཡོད་པའྱི་རྱིམ་སེལ་དཔེ་ཚོགས་དེའྱི་ནང་དོན་དུ་ནང་བསན་རྱིག་པ་དང་། ཆབ་སྱིད། 

དཔལ་འབྱོར། ལོ་རྒྱུས། མཚན་ྱིད་རྱིག་པ། ཚད་མ་རྱིག་པ་བཅས་དང་། དེ་བཞྱིན་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་བཙལ་

འཚོལ་དང་ངོས་འཛིན་ལམ་སོལ། ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་མཐའ་མཇུག་ཏུ་བཏོན་པའྱི་ངོས་འཛིན་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་ལག་བསར་གོ་རྱིམ་བཅས་ཡོད་ཅྱིང་། དཔེ་ཚོགས་དེའྱི་ནང་དོན་མང་ཆེ་བ་འདོན་ཐེངས་

དང་པོ་ཡྱིན་པ་རེད། ཅེས་དང་། 

       མཛད་སོའ་ིཐོག་དཔེ་ཚོགས་དེའྱི་ནང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་སྐུ་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་དང་གསུང་རྩོམ་ཆ་

ཚང་ལ་གོ་རྱིམ་ལྡན་པར་བཀོད་ཡོད་པ་ལས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་ནང་བསན་རྱིག་པའྱི་རྨང་གཞྱི་བྱང་

ཆུབ་པ་དང་ཡོན་ཚད་མཚོན་ཡོད་ལ། དངོས་ཡོད་དང་དྲང་གཞག་གྱི་སོ་ནས་མེས་རྒྱལ་གཅྱིག་གྱུར་ལ་སྲུང་

སོང་བྱེད་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། མྱི་རྱིགས་ཁ་ཕལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་བཅས་

ཀྱི་འོད་སོང་འབར་བའྱི་མཛད་རེས་ཀང་བཀོད། དཔེ་ཚོགས་དེ་ནང་བསན་གྱི་བསན་བཅོས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དམངས་སོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཀང་

ཡྱིན། ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་མྱི་སྣས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྱི་སྱིང་པོ་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱེད་པ་དང་། ནང་

བསན་བརྩོན་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་ཐད་དཔེ་ཚོགས་དེར་ཁྱིད་སོན་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ལྡན་ཡོད། དཔེ་ཚོགས་དེ་དཔེ་

སྐྲུན་བྱས་པ་དེ་ཐོག་ནས་རང་རྒྱལ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཆོས་དད་རང་མོས་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་དེ་

བཞྱིན་ཆོས་དད་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་པའང་གསལ་བཤད་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་བརོད། 

       མཛད་སོའ་ིཐོག་ཚོགས་ཞུགས་འགོ་ཁྱིད་ཀྱིས་མཛད་སོར་ཞུགས་པའྱི་བཀས་ལྷུན་དང་། དགའ་ལྡན། 

འབས་སྤུངས། སེ་ར། གཙུག་ལག་ཁང་། ར་མོ་ཆེ། ནང་བསན་སློབ་གྱིང་སོགས་ལ་རྱིམ་སེལ་དཔེ་ཚོགས་གནང་

ཞྱིང་། རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའུ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན། 

ནང་བསན་སློབ་གྱིང་། ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་སོགས་ཚན་པ་ཁག་གྱི་འབེལ་ཡོད་འགན་འཁུར་བ་མཛད་སོར་ཞུགས་

ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽ 

  

       ༡༧༽ ེ་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་སློབ་གསོ་ཐྱིང་ནས་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ། མྱིག་སྔར་བོད་རང་སོང་

ལོངས་སུ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བའྱི་སློབ་གྲྭ་ ༡༦༩༦ ཡོད་པ་དང་། དེ་མྱིན་ལོངས་ཡོངས་སུ་ཡྱིག་རྨོངས་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་



མྱི་གངས་ཁྱི་ ༡༨༡±༥ དང་། ཡྱིག་རྨོངས་པ་ད་དུང་མྱི་གངས་ཁྱི་ ༡±༢ ཡོད། ན་གཞོན་ཁོད་མྱི་བརྒྱའྱི་ནང་ཡྱིག་

རྨོངས་པ་ཕལ་ཆེར་མྱི་གཅྱིག་ཡོད་མེད་ཙམ་ཡྱིན་པ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 

བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ྱིན༽  

  

༡༨༽ ེ་ཆར་བོད་ཀྱིས《བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཚོང་འགུགས་མ་འདྲེན་གྱི་གཏན་འབེབས་འགའ་

ཞྱིག》（གཤམ་དུ་བསྡུས་མྱིང་ལ《གཏན་འབེབས》ཞེས་བརོད་རྒྱུ）ཞེས་པ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། 《གཏན་

འབེབས》ནང“སློབ་གྲྭ་སྣ་ཚོགས་གེར་བར་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཐོབ་ཁལ་ལོ་ ༥ རྩ་ཆག་གཏོང་རྒྱུ”སོགས་རྣམ་

གངས་ ༡༡ གྱི་གཟྱིགས་སོང་ཆ་རྐྱེན་ཚུད་ཡོད་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་མ་དངུལ་འཇོག་མཁན་ཚོས་མ་རྩ་ཁེར་

འཇོག་དང་། མ་རྩ་མམ་འཇོག་མམ་ལས་བཅས་བྱས་ཏེ་སྱིན་གསབ་ཚོང་དོན་དང་ལས་སྣོན་ཚོང་དོན་

གེར་ནས་ལག་རྩལ་གཞན་སྒྱུར་མམ་ལས་དང་འགན་གཙང་ལེན་པ་སོགས་མ་འཇོག་གེར་སོང་གྱི་བྱ་

ཐབས་ཐོག་ནས་བོད་དུ་མ་འཇོག་དང་ལས་རྱིགས་དར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། 

    《གཏན་འབེབས》གཞྱིར་བཟུང་། རྫོང་མན་ཆད་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་རལ་དང་ཞྱིང་འབོག་ཁུལ་དུ་སན་

བཅོས་འཕོད་བསེན་བྱ་གཞག་གེར་བར་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཐོབ་ཁལ་གནས་སྐབས་རྩ་ཆག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སློབ་གྲྭ་

དང་། བུ་བཅོལ་ཁང་། སོད་གོ་ཆོད་པའྱི་ལག་རྩལ་གསོ་སོང་འཛིན་གྲྭ་བཅས་དང་དེ་བཞྱིན་རྱིག་རྩལ་འཁབ་

སོན་ཚོགས་པ་དང་། ལུས་རྩལ་འགན་བསྡུར་གྱི་འགན་འཁུར་ཚན་པ། རྱིག་གནས་དངོས་མང་སོན་ཚོགས་དང་

འགེམས་ཚོགས་གེར་འགན་འཁུར་མཁན་སྱིག་གཞྱི་དང་གོག་བརྙན་སོན་མཁན་ཁེ་ལས་བཅས་ལ་ཐོན་སེད་

གེར་སོང་གྱི་ཡོང་འབབ་དང་པོ་ཁལ་འཇལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ནས་བཟུང་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཐོབ་

ཁལ་ལོ་ ༥ རྩ་ཆག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ྱི་ནུས་དང་། རླུང་ནུས། རྫས་རླངས་སོགས་ལང་མདོག་ནུས་རྒྱུ་གསར་པ་

འཛུགས་པ་དང་གེར་སོང་ཐད་མ་དངུལ་བཏང་ནས་ཐོན་སེད་གེར་སོང་གྱི་ཡོང་འབབ་དང་པོ་ཁལ་འཇལ་

གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ནས་བཟུང་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཐོབ་ཁལ་ལོ་ ༧ རྩ་ཆག་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གནས་

ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ྱིན༽ 

  



༡༩༽  འདྱི་ལོའ་ིཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཇོ་མོ་གང་མའྱི་གཟེངས་རགས་ཐོབ་

མཁན་གྱི་གས་སུ་ལན་གྲུ་སློབ་ཆེན་མྱི་རྱིགས་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིང་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་ངག་དབང་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་། ཁོང་གྱི་དཔྱད་རྩོམ“བོན་པོའ་ིལེའུཞེས་པའྱི་མྱིང་གྱི་བྱུང་ཁུངས་

ཀྱི་མཐའ་དཔྱོད”ཅེས་པར་བོད་ཡྱིག་གྱི་རྱིག་གཞུང་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ། འདྱིའྱི་ཡར་

སྔོན་ལ་བྱ་དགའྱི་རྣམ་གངས་འདྱི་སོང་པར་ལུས་ཡོད། ཁོང་གྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་དཔྱད་རྩོམ་“འབྲུག་དཀར་

གཙང་བོའ་ིསོད་རྒྱུད་ཀྱི་བོན་ཆོས་ཞྱིབ་འཇུག”ལའང་ད་ལོའ་ིསྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་ཕུལ་

བྱུང་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ། ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་འདྱི་གའྱི་རྱིང་ལ་བོད་རྒྱ་ཡྱིག་རྱིགས་

གྱིས་ཀྱིས་རྩོམ་མང་པོ་སེལ་ཅྱིང་། ཆེད་རྩོམ་དེབ ༢ དང་། སྱིག་རྩོམ་དེབ ༢  དཔྱད་རྩོམ ༣༠ ལྷག དེའྱི་

ནང་དུས་དེབ་གཙོ་གས་སུ་བཀོད་པའྱི་དཔྱད་རྩོམ ༡༥  མ་ཟད་འཇར་མན་པོ་ལྱིན་སློབ་ཆེན་དང་། ཐའེ་

པེ། ཧོང་ཀོང་སོགས་ས་ཆར་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་། ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན ༧ གྱི་འགན་འཁུར་

ཡོད་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ྱིན༽ 

  

༢༠༽ ཏང་གྱི་མང་ཚོཉ་ལམ་ཕོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སོ་སེལ་རྱིང་། བོད་རང་སོང་ལོངས་

མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་རུ་ཐོག་རྫོང་བོད་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གཞུང་དོན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུས)གྱིས“དམ་

འཛིན་བཞྱི”དང“གནད་ལ་འཁེལ་བ་གསུམ”མཐའ་འཁྱོངས་དང་བྱེད་སོའ་ིགཞྱི་རེན་གསར་གཏོད་བྱས་

ཏེ། ལས་བྱེད་པ་དང་ལས་བཟོ་ཡོངས་ལ་བོད་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་སྐོར་གྱི་རང་སོང་

ལོངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་བླང་བྱ་སློབ་སོང་ནན་ཏན་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས། བོད་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པའྱི་

གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ངོས་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཁྱིད་སོན་བྱས་པ་རེད། 

     སློབ་སོང་དམ་འཛིན་བྱས་ཏ“ེསྐད་ཡྱིག་གྱིས”ཀྱི་སློབ་གསོའ་ིམ་ལག་རྱིམ་བཞྱིན་འཐུས་ཚང་དུ་

བཏང་ཡོད། བོད་སྐད་ཡྱིག་གྱི་དགེ་རྒན་དཔུང་ཁག་འཛུགས་སོང་ལ་སྣང་ཆེན་དང་ཐབས་ལམ་མང་པོར་

བརེན་ཏེ། ལས་བྱེད་པས་བོད་ཡྱིག་སོད་པའྱི་ནུས་པ་མཐོ་རུ་བཏང་བ་དང“སྐད་ཡྱིག་གྱིས”སློབ་སོང་

དཔྱད་ཞྱིབ་དང་བོད་སྐད་ཡྱིག་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་རྱིམ་པའྱི་ལམ་ལུགས་བཟོས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་

ཞུ་ནུས་དང་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་བ་དང་། ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུར་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་སྱི་ཚོགས་ཐོག་སོད་པའྱི་

ཡྱི་གེ་དང་། ཡྱིག་ཆ་རྩོམ་སྒྱུར། ཚོགས་འདུའྱི་ཡྱིག་ཆ། བོད་ཡྱིག་བཅས་དག་པར་སད་ནས་བོད་སྐད་ཡྱིག་

བཀོལ་སོད་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་བ། འཕེལ་རྒྱས་དང་། འཆར་འགོད། སྣེ་འཁྱིད། ཚན་ཞྱིབ་རྨང་གཞྱི། ཡྱི་



གེའྱི་ནུས་པ། ལག་རྩལ་བེད་སོད་བཅས་ལ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་བོད་སྐད་ཡྱིག་ཚད་ལྡན་དང་ཆ་འཕྱིན་དུ་གྱུར་

ནུས་མཐོ་རུ་བཏང་བ། ཁྱིམས་ལུགས་ལ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་དང་ཁྱིམས་སོལ་

ལམ་ལུགས་འཛུགས་སོང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་བོད་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་ལ་གཞྱི་འཛིན་སའྱི་ཁྱིམས་སོལ་

སྱིག་ལམ་ཡོད་པ་བྱས་ཡོད། བསམ་བློ་དང་། སློབ་སོང་། ལས་དོན་བཅས“གནད་ལ་འཁེལ་བ་གསུམ”ཡོང་

བ་བྱས་ཏེ་བོད་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ནུས་དང་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོ་རུ་བཏང་སེ་རུ་ཐོག་རྫོང་

གྱི་བོད་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་དེ་ྱིད་སྐས་རྱིམ་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་སླེབས་རྒྱུར་སྐུལ་མ་ཏན་ཏྱིག་བཏང་ཟེར། ༼ཆ་

འཕན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ྱིན༽ 

  

༢༡༽  མྱི་དམངས་དྲ་བའྱི་འཕྱིན། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ྱི་ཤུ་ཚོགས་པའྱི(G20)འགོ་ཁྱིད་

པའྱི་དབུ་ཚོགས་ཐེངས་དགུ་པའྱི་དུས་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་གོས་ཚོགས་མུ་མཐུད་ནས་ཨོ་སྱི་ཁྲུ་ལྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

པུའུ་ལྱི་སྱི་པན་དུ་འཚོགས་ཤྱིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པ་དང་འབེལ་

གསུང་བཤད་ཀང་གནང་བ་དང་།  གོས་ཚོགས་ཐོག་ཀྲུང་གོས་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ྱི་ཤུ་ཚོགས་པའྱི་འགོ་

ཁྱིད་པའྱི་དབུ་ཚོགས་གཙོ་གེར་བྱ་རྒྱུ་ཁྱབ་བསགས་བྱས་ཤྱིང་། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཀྲུང་གོའ་ིཕོགས་ལ་ ༢༠༡༦ 

ལོའ་ིཀྲུའུ་ཞྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལེགས་པར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 

ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ྱིན༽ 

  

  

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྒྱུར་སྱིག་བྱས། 

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ྱིན། 

 


